ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เรื่อง โครงการ SURASAK PRE-TEST 2022 M.1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP
******************************
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครอง และครูสุรศักดิ์มนตรี จัดโครงการ SURASAK PRE-TEST
2022 M.1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง
1.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน สามารถนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนานักเรียน
1.3 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. กำหนดการรับสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้าทดสอบเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2.2 เงื่อนไขในการสมัครสอบ
นักเรียนสามารถเลือกประเภทที่สมัครสอบได้ทั้งสองประเภท ทางเว็บไชต์ http://www.surasak.ac.th
หรือเพจ https://www.facebook.com/Surasak.Gep ตามกำหนดการดังนี้
2.2.1 ลงทะเบียนสมัครสอบ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
2.2.2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
2.3 ขั้นตอนการสมัครสอบระบบออนไลน์
2.3.1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.surasak.ac.th หรือ https://www.facebook.com/Surasak.Gep
2.3.2 เลือกเมนูกรอกข้อมูลใบสมัคร เลือกประเภทที่ต้องการสมัคร สามารถเลือกประเภทห้องพิเศษ GEP
และ MEP ได้ทั้งสองโครงการ
2.3.3 ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
2.3.4 ชำระค่าสมัครสอบผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม) พร้อมแนบ
หลักฐานการชำระเงินในเว็บไซต์
2.3.5 หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้วภายใน 3 วันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://www.surasak.ac.th
2.3.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.surasak.ac.th หรือ
https://www.facebook.com/Surasak.Gep

3. การชำระเงินค่าสมัครสอบ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจะเปิดระบบการชำระเงิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 และปิดระบบ
การชำระเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 สามารถชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุก
ธนาคาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
4. กำหนดการสอบ
4.1 การทดสอบศักยภาพนักเรียน
- ห้องเรียนพิเศษ GEP สอบวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00-12.00 น. สอบ 3 วิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
- ห้องเรียนพิเศษ MEP สอบวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.00 น. สอบ 3 วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ บางส่วนเป็นข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ)
4.2 สถานที่สอบ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
4.3 สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ
1) บัตรประจำตัวสอบ
2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
3) ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า ยางลบ ดินสอ ปากกาน้ำเงิน
4) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
5) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
6) ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา
7) นักเรียนสามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ
8) นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
9) นักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ
4.4 ประกาศผลสอบ ภายในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เฉพาะโครงการห้องเรียนพิเศษ
GEP โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จะจัดขึ้นในวัน เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
จะต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรรม
5. เกณฑ์การให้รางวัล
5.1 รางวัลสำหรับผู้ใดที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด 3 อันดับแรก (แยกประเภทห้องเรียน GEP และ MEP )
ห้องเรียนพิเศษ GEP
- อันดับที่ 1 ค่าบำรุงการศึกษา 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

- อันดับที่ 2 ค่าบำรุงการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- อันดับที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
หมายเหตุ : ค่าบำรุงการศึกษาได้รับเมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน
พิเศษ GEP โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเท่านั้น
ห้องเรียนพิเศษ MEP
- อันดับที่ 1 ค่าบำรุงการศึกษา 17,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- อันดับที่ 2 ค่าบำรุงการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
- อันดับที่ 3 ค่าบำรุงการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
หมายเหตุ : ค่าบำรุงการศึกษาได้รับเมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน
พิเศษ MEP โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเท่านั้น
หากนักเรียนคนใดได้รับรางวัลทั้งสองโครงการ จะได้รับรางวัลตามโครงการห้องเรียนพิเศษที่นักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเท่านั้น
5.2 คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (แยกประเภทห้องเรียน GEP
และ MEP ) ได้รับเกียรติบัตร
5.3 การตัดสินผลการทดสอบในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน
โรงเรียนจะพิจารณาผลการทดสอบโดยเรียงลำดับคะแนนผู้เข้าสอบตามรายวิชา ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ GEP
1) วิชาคณิตศาสตร์ 2) วิชาวิทยาศาสตร์ 3) วิชาภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษ MEP
1) วิชาภาษาอังกฤษ 2) วิชาคณิตศาสตร์ 3) วิชาวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการทดสอบให้เป็นมติของคณะกรรมการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ผลการทดสอบ
เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
7. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ต้นแบบ สสวท. และ สอวน. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2277-3690 ต่อ 129
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
หมายเหตุ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนสมัครแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

